
Rozdział 6.
Paneuropejski sen

Wszystko zatem w strategii jest bardzo proste, co nie znaczy, że jest łatwe.
Carl von Clausewitz

Czy takie kraje jak Polska mogą być innowacyjne? Zazwyczaj źródeł in-
nowacyjności gospodarki upatruje się w wysokich nakładach finanso-

wych na badania i rozwój, pozyskiwanych tak ze źródeł publicznych jak i pry-
watnych. Szacuje się, że 2/3 wzrostu krajów rozwiniętych należy łączyć
z wprowadzaniem innowacji. Dojrzałość gospodarki, wysoki poziom PKB
i dobrze rozwinięty system edukacji pobudzają świadomość i działania in-
nowacyjne. Kraje biedne i średniozaawansowane wydają na badania i roz-
wój relatywnie mało, a infrastruktura służąca rozwojowi badań podstawo-
wych nie daje wielkich szans na przełomowe odkrycia i wynalazki. Tworzy
się swoisty zamknięty krąg. Brak środków finansowych na badania i drenaż
mózgów hamuje innowacyjność, ograniczając w ten sposób tempo wzrostu
gospodarczego.

Polska od lat zajmuje dalekie pozycje w publikowanych rankingach in-
nowacyjności i w prosty sposób nie może jeszcze konkurować na tym po-
lu z innymi krajami europejskimi60. Jednakże Nowa Gospodarka daje szan-
sę na włączenie się do procesu poszukiwania innowacji na innej drodze niż
tradycyjne kapitałochłonne badania. Era Internetu stwarza wolny dostęp do
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informacji, wymiany myśli i doświadczeń
a globalizacja pozwala na wykorzystanie naj-
nowszych wynalazków i nowoczesnych
technologii w skali międzynarodowej.

Innowacja jest terminem bardziej ekono-
micznym czy społecznym niż technicz-
nym61. Jej główne znacznie polega na zmia-

nie wydajności zasobów albo inaczej – zmienianiu wartości i zadowolenia
uzyskiwanego przez konsumenta z zasobów. Peter Drucker jest zdania, że
innowacje ekonomiczne i społeczne miały dużo większe znaczenie niż ta-
kie wynalazki jak lokomotywy parowe czy telegraf. To system kształcenia za-
wodowego stworzył fundamenty potęgi gospodarczej Niemiec, a zrozumie-
nie wagi planowania strategicznego w zarządzaniu przedsiębiorstwami
wwiększym stopniu przyczyniło się do sukcesu japońskich firm niż ich wy-
nalazki techniczne. Rzeczywiście, historia gospodarcza pokazuje, że Japo-
nia startując po II wojnie światowej z pozycji biednego, zacofanego kraju
potrafiła wydźwignąć swoją gospodarkę do roli wiodącego eksportera świa-
towego dóbr wysokoprzetworzonych.Wmiędzyczasie japońskie przedsię-
biorstwa stały się liderami nowoczesnych technologii, wydajności pracy i ja-
kości wyrobów. Nie umniejszając nic japońskiej myśli technicznej, w dłu-

gim okresie to sposób zarządzania i strategie
działania wyróżniały je bardziej niż techno-
logia.

Innowacje w zakresie modelu bizneso-
wego, sposobu zarządzania i strategii dzia-
łania nie wymagają specjalnych nakładów
na badania i rozwój, nie opierają się na tech-
nicznych wynalazkach i wdrożeniach no-
wych technologii, a mogą stwarzać przewa-
gę konkurencyjną i prowadzić do sukcesu.
Model biznesowy, rozumiany jako połącze-
nie współzależnych elementów: docelowa
grupa klientów, produkty i usługi odpowia-

d R o g a i n n o wa c j i

284
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Nowa Gospodarka daje szansę
na włączenie się do procesu
poszukiwania innowacji na
innej drodze niż tradycyjne
kapitałochłonne badania.

Innowacje w zakresie modelu
biznesowego, sposobu zarzą-
dzania i strategii działania nie
wymagają specjalnych nakła-
dów na badania, nie opierają
się na technicznych wynalaz-
kach i nowych technologiiach,
a mogą stwarzać przewagę
konkurencyjną i prowadzić
do sukcesu.



dające rzeczywistym potrzebom, kanały dystrybucji oraz technologia, sta-
nowi wyjątkową okazję do innowacji, która stwarza względnie trwałą prze-
wagę konkurencyjną. Ze względu na kompleksowy charakter współzależ-
ności pomiędzy elementami modelu nawet stopniowy postęp, czyli inno-
wacja zachowawcza, jest trudny do skopiowania, a co za tym idzie do
naśladowania.

Przełomowa innowacja modelu biznesowego wymaga radykalnej zmia-
ny co najmniej jednego z elementów modelu i dostosowania pozostałych.
Jest najtrudniejsza do realizacji i kreuje trwałą przewagę konkurencyjną. Dla-
tego prawdziwe jest stwierdzenie, że to nie wynalazki a ich odpowiednie za-
stosowanie stwarza zróżnicowanie w biznesie. To dobra wiadomość dla kra-
jów takich jak Polska, firm tutaj działających i ludzi szukających szansy na
sukces. Liczy się wiedza, do której jest nieograniczony dostęp, talent, cięż-
ka praca i łut szczęścia.

Europejski bank nowej generacji
– przełomowa innowacja na rynku finansowym

Innowacyjne strategie nie biorą się ani z przebłysków geniuszu, ani z drobiazgowej
analizy – najczęściej są efektem pogłębionej refleksji nad istniejącymi modelami

biznesowymi i potencjalnymi szansami tworzonymi przez rynek.
Krzysztof Obłój, „O zarządzaniu refleksyjnie”

Biurokraci w Brukseli ględzą o Europejskiej wspólnocie od dziesięcioleci.
A tanie linie lotnicze są na dobrej drodze, by to zapewnić.

Michael O’Leary, Prezes linii lotniczych Ryanair

W 2006 roku mBank był już liczącym się bankiem detalicznym w Pol-
sce. Pierwszy milion klientów zdobył już w 2005 roku, był wysoce rentow-
ny a zakres jego produktów i usług przewyższał oferty najlepszych tradycyj-
nych banków oddziałowych. Zapowiadana rewolucja w bankowości stała się
faktem. Wtedy nieuchronnie musiało przyjść na myśl pytanie, czy ten mo-
del biznesowy sprawdzi się z takim samym skutkiem gdzie indziej. BRE Bank
był notowany na giełdzie; a duża grupa inwestorów pochodziła z zagrani-
cy. Pojawiły się pytania wprost, także od analityków domów inwestycyjnych,
przygotowujących raporty o BRE Banku dla inwestorów: Jakie są dalsze pla-
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nymBanku, którego wycenamiała coraz większe znaczenie dla Grupy BRE
Banku?

Diagnoza strategiczna, wykonana własnymi siłami zespołumBanku, nie
pozostawiła żadnych wątpliwości, że dyskont finansowy w wydaniu
mBanku ma szansę dokonać podobnego, jak w Polsce, przełomu także na
innych rynkach w Europie. Jeszcze nie było za późno; w Europie nie dzia-
łała instytucja finansowa podobna do mBanku! Jedyny punkt odniesienia
stanowił INGDirect, obecny w 9 krajach na świecie, a w Europie wHolandii,
Niemczech, Austrii,Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i weWłoszech. Pod hasłem
„prostota i przejrzystość” INGDirect oferował wówczas mały zakres wybra-
nych produktów w zaledwie kilku kategoriach. Model biznesowy ING Di-
rect w tym czasie opierał się przede wszystkim na wysokooprocentowanym
rachunku oszczędnościowym, który był obecny we wszystkich krajach. Po-
zostałe produkty wprowadzane były do oferty oportunistycznie. Rachunek
osobisty, flagowy produkt mBanku, był w ofercie INGDirect tylko w trzech
krajach. Różnica pomiędzy tymi modelami była zasadnicza.

mBank przedstawiał pełnozakresową bankowość detaliczną wraz z pro-
duktami inwestycyjnymi i nową generacją bancassurance, natomiast ING
Direct w dalszym ciągu był monokulturą bankową, skoncentrowaną na jed-
nym, dwu produktach detalicznych.W tymwłaśnie tkwiła przewagamBan-
ku, który posiadał rozbudowany model biznesowy odpowiadający wszyst-
kim istotnym potrzebom klientów nowej generacji – wspierany przez wy-
dajny, nowoczesny system informatyczny i sprawdzone procesy, dostosowane
do działalności w Internecie. Świadomość tego była porażająca: strategia
i model operacyjnymBanku, powstałego w Polsce, przewyższały rozwiąza-
nia technologiczne i biznesowe stosowane w największym, najbardziej zna-
nym internetowym banku na świecie, czyli ING.

Nie można było przespać takiej szansy. Do pracy nad strategią wejścia
na rynki zagraniczne przesunięto najlepszych ludzi. Menedżerem Projek-
tu został Piotr Gawron – szef mBanku, prawdziwy wojownik; młody, ale już
niezwykle doświadczonymenedżer, z którym zawszemi się dobrze układa-
ła współpraca. Ja, już jako Prezes BRE Banku, przejąłem bezpośredni nad-
zór nad projektem, który, jak sądziłem, jest wielką szansą dla organizacji. Dia-
gnoza strategiczna pokazała bez najmniejszych wątpliwości, że istnieje nie-
zwykła szansa, określana w żargonie biznesowym jako window of
opportunity, stworzenia od podstaw europejskiego banku detalicznego no-

d R o g a i n n o wa c j i

286



wej generacji. Rzadko się tak zdarza, żeby występowało kilka jednakowo sil-
nych przesłanek sukcesu:
 jednolity paszport finansowy, przełomowa regulacja prawna obowiązu-

jąca w UE,
 dysfunkcje modelu operacyjnegomiędzynarodowych grup bankowych,

działającychw oparciu o zastanemodele operacyjne oraz zasady ładu kor-
poracyjnego,

 nowa generacja klientów pojawiająca się na rynku,
 brak ewidentnych korzyści z dziedzictwa inwestycji w IT,
 możliwość stworzenia dyskontowegomodelu biznesowego banku deta-

licznego, operującego w skali międzynarodowej, na bazie własnych, uni-
kalnych doświadczeń.

Jeden z powyższych powodów mógłby wystarczyć dla rozważenia nowego
projektu, a występowanie kilku sprawiało, że nie można było przejść obo-
jętnie obok takiej szansy .

Zmiany prawa są często przyczyną pojawienia się wyjątkowych zagro-
żeń i szans biznesowych.W sektorze finansowym, który należy do ściśle re-
gulowanych, zmiany prawne zawsze były obszaremwrażliwym i ściśle mo-
nitorowanym. Ustawa Glass-Steagall Act z 1933 roku zmieniła całkowicie
oblicze sektora finansowego w Stanach Zjednoczonych, prowadząc do roz-
padu największych banków amerykańskich. Jej zniesienie w 1999 roku umoż-
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liwiło powstanie Citigroup, największego konglomeratu finansowego na
świecie, poprzez fuzję Citicorp i Travellers Group. U podstaw stworzenia
wspólnego rynku w Europie Zachodniej leżało powołanie Wspólnoty Wę-
gla i Stali, organizacji, która w 1958 roku przekształciła się w Unię Europej-
ską. Stworzenie jednolitego rynku wewnętrznego jest jednym z największych
celów integracji państw członków UE.

Integracja rynku finansowego, niezwykle istotnego dla powodzenia te-
go planu, przebiega stopniowo i nie bez oporów. Działalność banków na te-
renie Unii Europejskiej reguluje Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Ra-
dy nr 2000/12/EC z dnia 20marca 2000 rokuw sprawie podejmowania i pro-
wadzenia działalności przez instytucje kredytowe. Konsolidację rynku
finansowego pod względem spójności przepisów zapewniła inicjatywa Fi-
nancial Services Action Plan, zakończona w 2005 roku, której zadaniem był
przegląd i uzupełnienie istniejących ram prawnych w celu zwiększenia in-
tegracji i efektywności europejskiego rynku finansowego.

Swoboda przepływu usług finansowych dotyczy usług bankowych, ubez-
pieczeniowych i rynku papierów wartościowych. W Unii Europejskiej
przedsiębiorstwa świadczące tego rodzaju usługi, zgodnie z zasadą single
passport, tj. jednolitego paszportu oraz zasadą nadzoru kraju macierzyste-
go, mogą na podstawie jednego zezwolenia wykonywać działalność na te-
renie całej Unii62.

Zasada jednolitej licencji w odniesieniu do usług bankowych wyraża się
tym, iż instytucje kredytowe, mające siedzibę na terytorium kraju członkow-
skiego, mogą świadczyć na terytorium innych krajów UE usługi w zakresie
wynikającym z zezwolenia udzielonego przez instytucje nadzorcze państwa,
w którymmają siedzibę. Usługi te mogą być świadczone bezpośrednio przez
te instytucje (działalność transgraniczna) lub poprzez oddziały.

Zasada nadzoru kraju macierzystego wyraża się tym, że instytucje kre-
dytoweUE podlegają organom nadzoru w krajachmacierzystych, które wy-
dały zezwolenie na prowadzenie działalności. Prowadząc działalność w in-
nym kraju Unii, instytucja kredytowa jest zobowiązana do przestrzegania
zarówno zasad określonych w zezwoleniu, jak też przepisów prawa obowią-
zującego w państwie goszczącym.
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Instytucje kredytowe z krajówUEmogą świadczyć usługi pod nadzorem
i za zgodą organóww krajumacierzystym na terytorium innych krajówUnii.
Prowadząc działalność w innym kraju, instytucja kredytowa jest zobowią-
zana do przestrzegania zarówno zasad określonych w swej licencji banko-
wej, jak też przepisów prawa obowiązującego w państwie goszczącym.Wy-
mogi kapitałowe, współczynnik wypłacalności i limity koncentracji wierzy-
telności odnoszą się do funduszy własnych jednostki macierzystej, a nie
oddziału. Nie ma obostrzeń wobec transferów funduszy pomiędzy oddzia-
łem a jednostką macierzystą.

Znaczenia jednolitego paszportu nie można przecenić, w tendencji każ-
dy z banków, prowadzący działalność w skali międzynarodowej na terenie
UE, mógłby to czynić na podstawie jednej licencji, koordynując swoje ope-
racje z jednego miejsca. Można w ten sposób osiągnąć klasyczne korzyści
skali i zakresu działania. Jednak analizując stan faktyczny, trzeba stwierdzić,
że dotychczas z tego rozwiązania skorzystało niewiele instytucji, a te, któ-
re to uczyniły na szersza skalę, nie należą do pierwszej ligi finansowej63. Nie
dociekając szczegółowych przyczyn takiej sytuacji można sformułować ogól-
ną tezę, że strategie ekspansji międzynarodowej w przeszłości bazowały głów-
nie na wykorzystaniu fuzji i przejęć oraz udziale w procesach prywatyzacji.

Tradycyjnymodel operacyjny banków działających w skali międzynaro-
dowej wykazuje liczne dysfunkcje. Tradycyjny model operacyjny działania
bankóww skali międzynarodowej to zwykle grupa banków zależnych od jed-
nostki dominującej. Jest to typowy sposób działania największych graczy ryn-
kowych w Unii Europejskiej, przejawiających ambicje działalności w skali
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międzynarodowej: HSBC, Societe Genera-
le, Santander, Unicredito, BNP Paribas, Nor-
dea, Deutsche Bank, KBC, INGGroep. Nie-
zależność zależnych banków krajowych jest
fikcją, nawet jeśli są one notowane na lokal-
nych giełdach.Ma na to wpływ polityka kor-

poracyjna i szereg oczywistych racjonalnych czynników ekonomicznych.
Formalna autonomia prawna jest w praktyce, z punktu widzenia dominu-
jącego lub wyłącznego właściciela, uciążliwą barierą do sprawowania bez-
pośredniej kontroli zarządczej i procesowej. Na obszarze poza Unią Euro-
pejską ekspansja zagraniczna nie ma wyboru: pełen zakres działalności wy-
maga licencji, którą może uzyskać podmiot prawny o charakterze spółki
zależnej. Stąd rozwój działalności na terenie UE można i trzeba traktować
na specjalnych zasadach.

Nowa generacja klientów wchodzi na rynek bankowy i stanowi potęż-
ne wyzwanie dla tradycyjnych banków, bo stawia na głowie dotychczaso-
we założenia strategii i modelu operacyjnego64. To głównie przedstawicie-
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Tradycyjny model operacyjny
banków działających w skali
międzynarodowej wykazuje
liczne dysfunkcje.



le Generacji Y – młodzi ludzie urodzeni
w latach 1982–1995, wciąż relatywnie nie-
doświadczeni w finansach osobistych. Ich
dotychczasowe doświadczenie oparte jest na
produktach przeznaczonych dla starszych
pokoleń i nie odpowiada ich stylowi życia.
Oczekiwaniamłodych ludzi z Generacji Y są
odmienne i wciąż ewoluują. Używają Inter-
netu do wszystkiego, dosłownie żyją w Sie-
ci65. Bankowość internetowa jest ich natural-
nym środowiskiem. Pomimo znaczących różnic pomiędzy pokoleniami, no-
wa generacja klientów bankowych charakteryzuje się następującymi
kluczowymi cechami:
 Niezależność, niepodatność na tradycyjną reklamę – preferują samodziel-

ną analizę rynku, zanim zdecydują się na wybór produktu, bądź usługi;
cenią rekomendacje rodziny i znajomych;
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Nowa generacja klientów
wchodzi na rynek bankowy
i stanowi potężne wyzwanie dla
tradycyjnych banków, bo sta-
wia na głowie dotychczasowe
założenia strategii i modelu
operacyjnego.



 Praktyczni, skłonni do zmian – w przypadku nowej, lepszej, tańszej ofer-
ty, skłonni do zmiany dostawcy usługi: ceniący wygodę, dostępność, sze-
roki wachlarz produktów;

 Zawansowani użytkownicy nowych technologii – wymagają możliwo-
ści dokonywania operacji online wszędzie i o każdej porze, okazują nie-
chęć do czekania w kolejkach;

 Zaangażowani społecznie– wrażliwi na aspekty środowiskowe i spo-
łeczne.

Nową generację klientów bankowych tworzą nie tylko przedstawiciele Ge-
neracji Y, ale wybrani reprezentanci Generacji X (1961–1981) oraz powo-
jenne pokolenie „baby boomers”. Starsze grupy wiekowe stopniowo przej-
mują odmłodszych niektóre zachowania na przykład obycie w korzystaniu
z bankowością internetową, odporność na tradycyjnymarketing, wrażliwość
na cenę, wybór najlepszej oferty na zasadach porównania. Nowa generacja
klientów wymaga zmiany założeń strategii i modelu operacyjnego.

Następuje zmiana paradygmatówmodelu operacyjnegow odniesieniu do:
 Marketingu – edukacja zamiast reklamy;
 Oferty produktów – prostota zamiast skomplikowanie;
 Kanałów dystrybucji – totalna integracja zamiast specjalizacji.
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Banki, które zainwestowały w przeszłości krocie w nowoczesne techno-
logie nie mają przewagi konkurencyjnej nad wchodzącymi na rynek start
up’ami, a wręcz przeciwnie. Ciągły proces skokowych zmian w IT zagraża
konkurencyjności budowanej na rozwiązaniach technologicznych z przeszło-
ści. Rozwój IT odbywa się w procesie ciągłych okresowych przyspieszeń, wy-
znaczanych wdrażaniem nowych rozwiązań i wynalazków, coraz tańszych
i lepszych.Wpływ PrawaMoore’a i Gildera skutkuje spadkiem cen nowego
sprzętu i usług informatycznych odwrotnie proporcjonalnym do wzrostu
mocy obliczeniowych. Zachodzące zmiany jakościowe powodują, że:
 nowe rozwiązania oparte na standardach i praktyce Internetumają dra-

matyczny wpływ na istniejącą infrastrukturę IT w bankowości,
 możliwość szybkiej budowy nowoczesnego bankowego systemu IT da-

je szanse na technologiczny i funkcjonalny skok w przyszłość.
Wysokie nakłady na IT w przeszłości i dobrze dziś funkcjonujące platfor-
my informatyczne nie stanowią trwałej przewagi konkurencyjnej; przeciw-
nie, mogą się stać ograniczeniem rozwoju i konkurencyjności w najbliższej
przyszłości. Jednocześnie stwarza to nowym graczom, wchodzącym na ry-
nek, realną możliwość szybkiego wdrożenia systemów informatycznych,
spełniających wymagania przyszłości – przy relatywnie niskich nakładach
kapitałowych. Korzyści skali i zakresu są najbardziej widoczne właśnie w IT.
Zarządzanie systemem IT, dostosowanymdo krajowychwymogów rozliczeń
transakcji, raportowania i lokalnej rynkowej strategii nie sprawia większych
trudności, zapewniając jednocześnie niższe koszty i lepszą jakość produk-
tów i procesów. Nowoczesne systemy IT można współcześnie błyskawicz-
nie budować od podstaw, następnie płynnie zwiększać ich wydajność w za-
leżności od potrzeb i dostosowywać do
zmieniającego się otoczenia. Dla start up’ów
bankowych jest to bardzo dobra wiadomość,
bomogą realizować strategię ekspresowego
wejścia na rynek i szybkiego wzrostu, mając
oparcie w technologii nadążającej za rozwo-
jem biznesu. Wziąwszy pod uwagę silne
przesłanki dla budowy europejskiego ban-
ku nowej generacji można określić kluczo-
we elementy przełomowegomodelu bizne-
sowego.
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Globalne zarządzanie operacyjne w modelu europejskiego banku deta-
licznego nowej generacji współistnieje z: dostosowywaniem produktów do
lokalnych wymagań, lokalnym zarządzaniem kanałami dystrybucji, marke-
tingiem, komunikacją oraz relacjami z klientem. Paneuropejski bank nowej
generacji wykorzystuje Internet jako narzędzie do budowy niskokosztowe-
go modelu biznesowego, który potrafi wykorzystać nowoczesne technolo-
gie IT dla stworzenia unikalnej oferty produktów i usług.

Bankowość detaliczna uznawana jest powszechnie jako biznes lokal-
ny, i takim, póki co jest, mając często charakter oligopolistyczny. Na ryn-

kach krajowych w Europie wyraźnie domi-
nuje kilka, zazwyczaj rodzimych, instytu-
cji. Stąd wiele z nich osiąga znakomite
wyniki finansowe i nie są one bynajmniej
rezultatem wyrafinowanych strategii i do-
skonałości operacyjnej. Model europejskie-
go dyskontu finansowego stwarza szansę
na przełamanie wielu barier, ograniczają-
cych konkurencję na rynkach lokalnych
i spełnienie nadziei na powstanie jednoli-

Model europejskiego dyskontu
finansowego stwarza szansę na
przełamanie wielu barier ogra-
niczających konkurencję na
rynkach lokalnych i spełnienie
nadziei na powstanie jednolite-
go rynku usług finansowych
dla klientów indywidualnych.
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tego rynku usług finansowych dla klientów indywidualnych: ze wszystki-
mi korzyściami, jakie z tego wynikają.

Sky is the limit – wyjście z niszy na rynek europejski

Sun Tzu powiada: wojnę lub konflikt określa się pięcioma czynnikami:
Kierunkiem, pogodą, terenem, przywództwem i zdyscyplinowaniem.

Sun Tzu powiada również, iż kierunek, czyli droga sprawia,
że ludzie zgodni są ze swymi przywódcami, toteż podążają za nimi

nie zważając na niebezpieczeństwa.
Sun Tzu, „Sztuka wojny”

Model biznesowy mBanku doskonale pasuje do koncepcji europejskie-
go banku nowej generacji. Odpowiednia technologia i doświadczenia w bu-
dowie oraz zarządzaniu dyskontem finansowym– niskokosztowym bankiem
detalicznym nowej generacji – wszystko to było w posiadaniumBanku i je-
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go zespołu. Pozostawała kwestia opracowania planu ekspansji zagranicznej
i jego realizacji.

W Europie Środkowo-Wschodniej rynki finansowe wykazują wiele po-
dobieństw do rynku polskiego, więc najlepsze praktyki działania i doświad-
czenia mBanku z rynku krajowego mogły być kopiowane, co pozwalało na
szybki roll-out. Pierwszym celem, ze względów oczywistych, stały się Cze-
chy i Słowacja. Tutaj miały zostać przeprowadzone pilotażowe szybkie
wejścia na rynek, których zadaniem było potwierdzenie zdolności do reali-
zacji wdrożeniamodelu biznesowegowedług założeń paneuropejskiego ban-
ku nowej generacji. Następne cele podboju w tym regionie,Węgry i Rumu-
nia, przedstawiały się jeszcze bardziej atrakcyjnie. Europa Zachodnia oka-
zała się interesującym kierunkiem ekspansji, głównie z dwóch względów:
 czasowamasowa emigracja zarobkowa z krajów, nowych członkówUE,

do wybranych krajów Europy Zachodniej, kreowała interesującą grupę
docelową, która nigdzie nie znajduje banku na miarę potrzeb i oczeki-
wań integracji obsługi w krajumacierzystym imiejscu czasowego pobytu;

 dostęp do rynków znacznie bardziej zasobnych pod względem oszczęd-
ności indywidualnych, które jako depozyty mogą finansować akcję kre-
dytową w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
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Plan ekspansji przewidywał wejście do
ośmiu krajów w ciągu dwóch lat i urucho-
mienie działalności na podstawie jednolite-
go paszportu. Miał to być naprawdę błyska-
wiczny podbój europejskiego rynku banko-
wości detalicznej dokonany przez polski
bank na bazie innowacyjnegomodelu ban-
ku internetowego.

BRE Bankmiał pewne doświadczenia w ekspansji zagranicznej, bowiem
jego Intermarketbank, z siedzibą wWiedniu, był największą w Europie Środ-
kowej firmą faktoringową z oddziałami wCzechach, Słowacji, naWęgrzech,
w Słowenii i Rumunii. Tym niemniej plan ekspansji mBanku był otwarciem
zupełnie innego rozdziału pod każdymwzględem, tak operacyjnym jak i stra-
tegicznym. Ostateczna decyzja o realizacji projektumusiała uzyskać akcep-
tację Komitetu Inwestycyjnego strategicznego udziałowca BRE Banku, wio-
dącego banku niemieckiego Commerzbank. Przeprowadziłemwtedy wiele
dyskusji z Martinem Blessingiem, wówczas członkiem zarządu Commerz-
bank, nadzorującym BRE Bank z ramienia właściciela. Ten były Partner
McKinsey wNiemczech, a także szef Advance Bank, internetowego ramie-
nia Dresdner Banku, wydawało się, doskonale rozumiał wyjątkową okazję
i przełomowy charakter naszego planu.

W styczniu 2007 roku, wraz z Piotrem Gawronem i zespołem, przed-
stawiłem we Frankfurcie zarys strategii i plan wejścia do Czech i na Sło-
wację, jako pilot całego przedsięwzięcia. Sukcesy BRE Banku, a w szczegól-
ności rozwój bankowości detalicznej, były w Commerzbanku doceniane,
a nawet traktowane z pewną dozą zazdrości. Przy każdej okazji, na strate-
gicznych spotkaniach biznesowych wyższej kadry zarządzającej, podkre-
ślano z nutą niedowierzania, że detal BRE Banku, dzięki innowacyjności
rozwiązań, zdołał w ciągu zaledwie kilku lat zdobyć tylu klientów, co Com-
merzbank w okresie 100 lat swojej działalności – w kraju dwukrotnie więk-
szym niż Polska. W związku z tym moje słowo, jako Prezesa BRE Banku
i twórcy mBanku i MultiBanku, miało swoją wagę w dyskusjach bizneso-
wych z przedstawicielami Commerzbanku.W czasie prezentacji uczestni-
cy z niedowierzaniem kręcili głowami, bowiem nasz wniosek zakładał utwo-
rzenie w Czechach i na Słowacji od podstaw dwóch banków w ciągu sied-
miu miesięcy.
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Przewidywane nakłady inwestycyjne i koszty operacyjne na oba projek-
ty razem w okresie trzech lat, do osiągnięcia punktu przełamania, były re-
latywnie małe; rzędu 30milionów euro. Nie stanowiło to w żadnymwypad-
ku zagrożenia bieżącej rentowności BRE Banku w przypadku niepowodze-
nia. Była to inwestycja w przyszłość, a sukces otwierał drzwi do Europy.
Głównie z tego względu, projekt został zaakceptowany wszystkimi głosami
członkówKomitetu Inwestycyjnego. Ci sami ludzie pukali się w głowę w nie-
formalnych rozmowach dając tym samym wyraz swojej ocenie naszego
przedsięwzięcia, nie wierząc, że to się może udać. To było małe zwycięstwo
w pierwszej potyczce na drodze do realizacji projektu, który powoli stawał
się punktem honoru wszystkich uczestników. Sytuacja przypominała okres
sprzed kilku lat, kiedy większość z tych ludzi ciężko pracowała, by urucho-
mić pierwszy bank internetowy w Polsce i niewiele osób wierzyło, że to ma
sens. Zdałem sobie wtedy sprawę, że moja osobista reputacja leży na szali.

Projekt mBanka, jak przyjęto nazywać przedsięwzięcie, stał się najważ-
niejszym priorytetem strategicznymBRE Banku. Na spotkaniu inauguracyj-
nym, które odbyło się pod koniec lutego 2007 roku rozdawałem książki, ale
tym razem wyjątkowo współczesną literaturę piękną i książkę Mariusza
Szczygła Gottland, wybór znakomitych reportaży poświęconych Czechom.
Wśród uczestników byli tylko Polacy, bez wyjątku najlepsi, najzdolniejsi pra-
cownicy mBanku, w części lub w całości oddelegowani do projektu. To ich
profile były wzorcem dla rekrutacji domBank.sk i mBank.cz. Nie mieliśmy
doświadczeń w prowadzeniu projektów wielokulturowych i wielonarodo-
wych. Zdawałem sobie sprawę z zagrożeń, jakie z tego wynikają. Dlatego
głównym założeniem realizacji projektów było przygotowanie przez pracow-
ników mBank.pl rozwiązań technologicznych i wdrożenia modelu opera-
cyjnego, a następnie oddanie czeskim i słowackim kolegom stworzonych pod
klucz, gotowych do podjęcia działalności mBank.sk i mBank.cz.

Największym wyzwaniem projektu była rekrutacja odpowiednich pra-
cowników.W tym zakresie wystąpiło najwięcej trudności i opóźnień. Dzia-
łania były podyktowane rygorystycznym założeniem, że chcemy pozyskać

ludzi podobnych do pracujących w mBan-
ku, skoro nie można ich „sklonować”. Wa-
runkiem podjęcia pracy był staż adaptacyj-
ny w Łodzi, gdzie nowi pracownicy zdoby-
wali niezbędną wiedzę i integrowali się

Największym wyzwaniem
projektu była rekrutacja
odpowiednich pracowników.
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wmiędzyczasie z całym zespołem, bymóc później, wmiarę wiernie, odtwo-
rzyć oryginalną kulturę organizacyjną mBanku w Czechach i na Słowacji.
Te poszukiwania nie dawały spokojnie spać Łukaszowi Małeckiemu, który
był odpowiedzialny za znalezienie odpowiednich ludzi i stworzenie z nich
dwóch zespołów:mBank.sk imBank.cz, które na tyle ile tomożliwe, odzwier-
ciedlałyby DNAmBank.pl, sprawdzonego w ekstremalnie trudnych warun-
kach. Piotr Gawron, szef projektu ekspansji zagranicznej, przesłuchiwał każ-
dego kandydata:

„Szukaliśmy ludzi mających już doświadczenie i wiedzę o produktach banko-
wych, procedurach, potrafiących przygotować strategię komunikacji, zaplano-
wać dobrą kampanię i z poświęceniem dbać o relacje z klientami. Jednocześnie
zależało nam na pozyskaniu ludzi otwartych na innemyślenie o bankowości, in-
nowacyjnych i myślących nieszablonowo. Najważniejsze było jednak podobień-
stwo do nas, a to było najtrudniejsze, bo inna narodowość, to nie tyle język, co
kultura, zwyczaje, a nawet inna skala wartości.Według planu, rekrutacja i szko-
lenie pracowników powinno było zapewnić możliwość pracy w każdym kraju.”

Projekt rozpoczął się od wynajęcia dwóch przestronnych willi w Pradze
i Bratysławie, które po wyposażeniu w używany sprzęt biurowy, przewie-
ziony z Polski, oraz zakupione w Ikei łóżka i szafy ubraniowe, służyły jako
miejsce pracy i zamieszkania dla polskich członków zespołu projektowe-
go.Wyzwaniem dla logistyki stało się zapewnienie odpowiednich parame-
trów łączności komputerowej z Centrum Informatycznym w Polsce, ale
prawdziwym uchem igielnym był audyt bezpieczeństwa. Ostatecznie infra-
struktura została przygotowana w ciągu dwóch tygodni i projekt wszedł
w fazę realizacji. Trudno w to uwierzyć, ale w tych tymczasowych lokali-
zacjach uruchomiono banki w Czechach i na Słowacji, a dopiero w kilka
miesięcy później wynajęto docelowe, bardzo atrakcyjne i wygodne pomiesz-
czenia biurowe w centrummiasta. Jeżeli legendarne firmy kiedyś powsta-
wały w garażach, to ja nie znam przypadku, by jakiś bank wcześniej powstał
w willi na przedmieściach. Wytworzyła się niezwykła atmosfera pracy, wy-
konywanej z pasją i krańcowym poświęceniem. W odróżnieniu od czasu
budowymBanku w Polsce, kiedy to ja prze-
konywałem uczestników, że tworzymy hi-
storię, tym razem wszyscy zdawali sobie
sprawę, że przedsięwzięcie ma wyjątkowy
charakter.
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Teraz moją rolą było hamowanie przed podejmowaniem nadmiernego
wysiłku, bo nadmierna samomotywacja wyniszczała siły nawet najlepszych
ludzi. Piotr Gawron, który będąc szefem mBanku w Polsce, był równocze-
śnie liderem projektu i dzielił czas między trzy kraje – pracował dzień i noc.
W końcu, kiedy nieprzywiązany pasami bezpieczeństwa usnął na tylnym sie-
dzeniu taksówki, która wiozła go z Bratysławy na ranny samolot wylatują-
cy z pobliskiegoWiednia, i samochód uległ wypadkowi, on sam znalazł się
w szpitalu. Stamtąd kierował projektem przy pomocy swojegomagicznego
komputera. Piotr Gawron tak wspomina ten okres:

„Start mBanku na Słowacji i Czechach obserwowałem ze szpitala w Wiedniu.
Uruchomienie mBanku wCZ i SK o północy 24 listopadamiało polegać na klik-
nięciu w przyciski z flagą Polską, Czeską i Słowacką przezMarka Dubana w Bra-
tysławie, Sergiusza Najara w Pradze, Prezesa Lachowskiego w Polsce. Miało to
uruchomić program usuwający ochronę serwisów .sk i .cz. W ostatniej chwili
zespół przygotował nową wersję aplikacji dodając przycisk z flagą Austrii, w któ-
rą ja kliknąłem w szpitalu. To był przykład zastosowania naszej zasady «jeden
za wszystkich, wszyscy za jednego»”.

Ofiar było więcej, na szczęście, wszystko się dobrze kończyło.W czasie póź-
nej kolacji, po wizytacji lokalizacji na Centrum Finansowe w Brnie, dyrek-
tor mBank.cz, miał w mojej obecności zawał serca, najwidoczniej ze stre-
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su i przepracowania. Natychmiastowa pomoc, błyskawiczny transport do
kliniki, gdzie natychmiast wykonano koronografię i założono dwa stendy,
pozwoliły uniknąć najgorszego, a następnie intensywna rekonwalescencja
przywróciła go w ciągu trzech tygodni do zdrowia, po czym natychmiast po-
jawił się w pracy na linii frontu. Ludzie, którym dane było poznać smak te-
go projektu, za wszelką cenę chcieli wytrwać do końca.

Zgodnie z planem, w weekend poprzedzający kolejną rocznicę urucho-
mienia mBanku w Polsce, 24 listopada 2007 roku, rozpoczął się jego nowy
rozdział wCzechach i na Słowacji. O ile wdrożenie było dziełem zespołu skła-
dającego się prawie wyłącznie z Polaków, to zaraz po uruchomieniu dzia-
łalności wszyscy wrócili z powrotem do Łodzi.WBratysławie szefem był 32-
letni Marek Duban, który pomimo dotychczasowej kariery w tradycyjnych
bankach szybko zaraził się internetowym bakcylem.Marek spędził kilka let-
nich tygodni w Łodzi, gdzie nauczył się doskonale mówić po polsku, co ja-
ko Słowakowi, przyszło mu łatwo. Tutaj zrozumiał i przyswoił sobie pod-
stawowe zasady kultury organizacji, a następnie stał się liderem słowackie-
go teamu, który zaraził swoją pasją i przekonał racjonalnymi argumentami,
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że nowymodel biznesowy odniesie na Słowacji sukces i zmieni rynek przy-
jaznej konkurencji, wprowadzając twarde reguły gry rynkowej: obniżkę cen,
możliwość porównania oferty z konkurencją, edukację finansową klientów.

WCzechach liderem projektu aż do lutego 2008 roku był Sergiusz Najar,
Polak, były topmenedżer BankuHandlowego, który wcześniej z mBankiem
miał niewiele wspólnego, ale za to mówił płynnie po czesku i znał znako-
micie tutejszy rynek bankowy, i wszystkich ważniejszych ludzi w Pradze. Spę-
dził tam kilka lat kierując między innymi CitiBusiness, obszarem interne-
towej obsługi małych i średnich przedsiębiorstw w Citibanku. Dla Sergiu-
sza projekt mBank to było szczególne wyzwanie i przygoda, która pewnie
pozostanie mu w pamięci do końca życia:

„Pierwsze wizyty w bankach centralnych Czech i Słowacji, spotkania z przed-
stawicielami wiodących banków komercyjnych, kontakty z mediami wzbudza-
ły spore zainteresowanie oraz niedowierzanie, że BRE Bank osiągnie sukces
wdrażając model biznesowymBanku na skądinąd niezwykle konkurencyjnych
rynkach, które powszechnie były uznawane za nasycone. Informacje o termi-
nie startu powodowały uśmiech i wzruszenie ramion. Droga notyfikacji rozpo-
częta stosownymi wnioskami złożonymi przez BRE Bank SA w bankach cen-
tralnych prowadziła często przez precedensowe procedury lub rozstrzygnięcia
dotyczące raportowania, udziału w krajowym systemie rozliczeń i clearingu, pro-
cedur przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy lub ochrony danych osobo-
wych. BRE Bank nie miał też żadnych doświadczeń w organizacji oddziałów za-
granicznych, zatrudniania osób, zakupu lub leasingu wyposażenia – to wszyst-
ko wymagało cierpliwego wyjaśniania, wymyślania racjonalnych rozwiązań,
szukania kompromisów, w oparciu o doświadczenia własne, lub po prostu za-
ufania. Zetknięcie kulturowe pomiędzymłodymi Polakami, Czechami i Słowa-
kami w trakcie realizacji projektu w międzynarodowym obszarze bankowości
w globalnym internecie wymagało często sporej zręczności i cierpliwości.Wej-
ście w społeczność internautów udało się dzięki naszemu polsko-czeskiemu
mBloggerowi Adamowi Zbiejczukowi”.

Rzeczywiście, przypadek pomógł mBankowi pozyskać człowieka, którego
zasługi wprowadzenia mBanku do lokalnej przestrzeni Internetu i stworze-
nia społeczności bankowej są nie do przecenienia. Adam sam z nostalgią
wspomina ten okres:

„W sierpniu 2007 rokumiałem blade pojęcie o bankach. Ale nie lubiłem ich
i pisałem wściekłe komentarze namoim blogu na temat problemów, jakie mia-
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łem ze swoim kontem osobistym. W listopadzie 2007 roku stałem się jednym
z kluczowych członków zespołu, który właśnie uruchomił innowacyjny projekt
bankowy, który miał zmienić rynek finansowy w Czeskiej Republice i na Sło-
wacji. To zaiste niezwykła historia, która zmieniała moje życie.

Studiowałemw Brnie na kierunku współczesnemedia, ale od zawsze byłem
pasjonatem Internetu.Wwieku 15 lat, w 1997 roku, stworzyłem internetową ga-
zetę, pisałem komentarze na temat muzyki elektronicznej w języku angielskim
na stronach internetowychmusic.massage (1999–2002), uczestniczyłemwwie-
lu projektach internetowych (komercyjnych i niekomercyjnych), licencjat ukoń-
czyłem pisząc pracę na temat: sztuka w sieci. Później w 2005 i 2006 roku byłem
współorganizatoremmiędzynarodowego Festiwalu ZoomNoweMedia w Brnie.
Pracę magisterską, jakże by inaczej, pisałem o web 2.0 i był to pierwszy tekst na
ten temat w Czechach, który, oczywiście, opublikowałem w Sieci. Tekst cieszył
się popularnością i miał dobre oceny, co widać było na pierwszy rzut oka
w Google.

Marzyłem o pracy w firmie Google, która ekspandowała na cały świat. Po
tym, gdy przeszedłem już sześć etapów kwalifikacji do Google, zwróciła namnie
uwagę młoda dziewczyna poszukująca pilnie odpowiedniej osoby do kierowa-
nia działem web marketingu w projekcie mBank w Czechach.

Miałem szczęście być w odpowiednimmiejscu i czasie. Urodziłem się w Brnie
w rodzinie polsko-czeskiej i dzięki temu mówiłem płynnie po polsku. Miałem
swój blog od 2002 roku, pisałem na temat web 2.0 i znałem dość dobrze spo-
łeczność czeskiego Internetu. Będąc „tabula rasa” podwzględem znajomości ban-
kowości i finansów, miałem o wiele łatwiejsze zadanie, w porównaniu z ludź-
mi pochodzącymi z banków tradycyjnych, by zaadaptować się do istniejącej, bar-
dzo niekonwencjonalnej, kultury korporacyjnej mBanku. Na początku nie
mogłem uwierzyć, że otrzymałem propozycję pracy w banku. Ta sytuacja wy-
dawałami się zupełnie zwariowana.Moja pierwsza rozmowa kwalifikacyjna od-
była się 9 września, w niedzielę wieczorem.W południe zadzwoniłWojtek Bo-
lanowski, odpowiedzialny za marketing w projekcie mBanku w Czechach i na
Słowacji. Przeprosił za niedzielny telefon i zaproponował rozmowę wieczorem,
bo rano następnego dnia jużmusiał ruszyć do Bratysławy. Znajdowałem się wte-
dy w Brnie i nie zastanawiając się ani chwili wsiadłem do autobusu, po czym zja-
wiłem się o godzinie 18.00 w Pradze, w willi na Na Sekyrce 2. To, co mnie spo-
tkało, przekroczyło moje wyobrażenia, chociaż wcześniej odwiedziłem strony
internetowemBanku i wiedziałem już, że to jest zupełnie inny bank, niż wszyst-
kie inne, jakie dotychczas widziałem.

Ale czy na pewno oni chcieli mieć kogoś, kto nie miał pojęcia o bankowo-
ści? Wojtek nie wyglądał jak bankowy menedżer, raczej jak nieco starszy ode
mnie geek66. Powiedział mi, że studiowałmedycynę i teologię i dostał się do ban-
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ku, bo pisał niezłe bajki. Przeszedł mnie dreszcz emocji, dyskutowaliśmy potem
długo, na koniec wyszedłem absolutnie przekonany do projektu i ludzi, którzy
za nim stali. 1 października z piętnastoma nowymi pracownikamimBanku spo-
tkałem się na lotnisku w Pradze w drodze Łodzi. Byliśmy zaszokowani, bo już
zdążyliśmy się dowiedzieć, że bank zamierza rozpocząć działalność operacyj-
ną w listopadzie, a kluczowi pracownicy dopiero wstępują na pokład. Pobyt w Ło-
dzi był pełen niespodzianek. Pierwszego dnia zjawiliśmy się w siedzibie mBan-
ku ubrani jak przystało na bankowców, w garniturach i pod krawatem i w osłu-
pienie wprawił nas widok zatłoczonego open space, na którym wszyscy byli
ubrani na luzie w t-shirty i jeansy. Na środku stał stół do ping-ponga i ogrom-
ne akwarium, wszystko to przypominało raczej internetowy start up w stylu
Google niż bank. Później zrozumiałem, że to doskonale pasuje do kultury or-
ganizacji.

mBank stał się hitem, bo nie funkcjonował/myślał/mówił jak inne banki.
Duch współpracy był kluczem do sukcesu mBanku, w tym także naszego pro-
jektu, czego mogłem doświadczyć jako uczestnik tego przedsięwzięcia. Polacy
w zespole projektowymmBank cz/sk pracowali do granic wytrzymałości. Stan-
dard zaangażowania i intensywności pracy został ustawiony bardzo wysoko.
Wkrótce nowi koledzy pracowali tak samo. Świadomość, że uczestniczymy
w przedsięwzięciu, które zmieni rynek bankowy w naszych krajach wyzwalała
ukryte zasoby energii i pobudzała do aktywności potrzebnej do pokonania wie-
lu przeszkód na drodze do uruchomienia działalności operacyjnej bankóww tak
krótkim okresie czasu. Stworzyliśmy niezwykły zespół, który wspomagał się na
każdym kroku.

Czesko-słowackie Call Centre w Łodzi zorganizował w krótkim czasie
ogromnym wysiłkiem Milan „Bolek” Minarik, który mówił biegle we wszyst-
kich słowiańskich językach, a w wolnych chwilach wspierał aktywnie białoru-
skich dysydentów.Mieszkająca od dawnaw Łodzi Ivica Bociek, urodzona na Sło-
wacji jako dziecko mieszanego małżeństwa węgiersko-czeskiego, była nieoce-
nionym łącznikiem pomiędzy trzema kulturami.

W czasie, kiedy jeszcze trwały intensywne prace nad stronami internetowy-
mi mBanku zdecydowano, by otworzyć forum dyskusyjne i blog firmowy. To
były inicjatywy bez precedensu, przynajmniej w Czechach i na Słowacji, ale jak
się okazało przyciągające uwagę, najpierw wąskiego grona geeków, a następnie
szerokiej publiczności dyskutującej o jakości usług finansowych w sieci. Forum
zostało szybko zauważone i równie szybko stworzyło własną społeczność ludzi
otwartych na innowacje i zainteresowanych nowym podejściem do finansów
osobistych. Oni z niecierpliwością oczekiwali na szczegóły oferty i otwarcie
mBanku, chociaż wielu z nich było sceptycznych.

Start mBanku poprzedziła kampania w prasie i telewizji. Miałemw tym cza-
sie wiele pracy, bo tuż przed otwarciem odeszli od nas szef marketingu i spe-
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cjalista od PR, którzy niemogli się pogodzić z niekonwencjonalnym podejściem
do komunikacji w nowymbanku. Bank ruszył i odzew przerósł najśmielsze ocze-
kiwania.Wejście mBanku zelektryzowało społeczność użytkowników Interne-
tu i szybko przeniosło się do świata rzeczywistego. Z perspektywy czasu, uwa-
żam, że kluczem do sukcesu była fama wykreowana w Sieci. Nasze forum dys-
kusyjne było głównymmiejscem, gdzie ona się rodziła i stąd rozprzestrzeniała
się dalej. Dzięki informacji zwrotnej od użytkowników Internetu i klientów,moż-
na było reagować z wyprzedzeniem i rozwiązywać problemy ogólne i indywi-
dualne. To jest miejsce, gdzie można spotkać klientów „twarzą w twarz”. Forum
dyskusyjnema swoje słabości: udowodniono, że negatywne opinie rozpowszech-
niane są w sieci sześć razy szybciej niż pozytywne. Zadowoleni klienci z regu-
ły nie goszczą na forum, a udzielają się raczej ci, którzy mają różnego rodzaju
problemy. Otwarta formuła forum, brak cenzury, szybkie reagowanie na poja-
wiające się problemy, gotowość do współdziałania z klientami wzbudza respekt
i zaufanie do mBanku. Istnienie takiej platformy komunikacji wymaga innego
podejścia i pozycjonowania webmarketingu.Wszystko bazuje na interakcji, a to
jest ciągła rozmowa i wzajemna edukacja. I tutaj występuje największa różnica
w stosunku do tradycyjnych metod umieszczania bannerów w Internecie jak-
by to były bilbordy. Empatia, rzetelność i gotowość do podjęcia działania w try-
bie 24/7 są niezbędne, by zdobyć uznanie.

Nauczyłem się znajdować odpowiedź na każde pytanie związane z banko-
wością. I to wszystko w czasie rzeczywistym, który wyznacza rytm pracy. Sta-
rasz się rozwiązywaćmałe indywidualne problemy, które są jednakowoż częścią
całości. Po raz pierwszy klienci mogli spotkać bank, który traktował ich poważ-
nie, słuchał i reagował natychmiast zajmując się ich sprawami. Jeśli to staje się
codziennym doświadczeniem klientów, moc rozpowszechnianej z ust do ust fa-
my nie ma sobie równych.

Dwa lata pracy wmBanku dały mi niezapomnianą szansę nauki wielu róż-
nych zagadnień bankowości, co nie mogło zdarzyć się nigdzie indziej. Zajmo-
wałem się procesami i systemem transakcyjnym bankowości internetowej od-
grywając rolę „adwokata diabła”, walcząc o jak najlepsze warunki dla klientów.
Wszyscy wierzyliśmy, że idea niskokosztowej bankowości jest prawdziwą rewo-
lucją, ponieważ daje bankowi internetowemu zyski bez konieczności obciąża-
nia klientów niechcianymi opłatami. Nawet jeśli kryzys finansowy zmienił wa-
runki działania, ciągle jestem przekonany, że koncepcja jest tak samo przebo-
jowa”.

O ile działania w okresie przygotowań do otwarcia mBanku za granicą
były niezwykle intensywne, ale przebiegające w sposób precyzyjnie zapla-
nowany, to odmomentu startu rozpoczął się czas prawdziwego sprawdzia-
numodelu biznesowego w nowych warunkach. Istniał Biznes Plan skrupu-
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latnie przygotowany na bazie najlepszej wie-
dzy i doświadczeń z rynku polskiego, tylko
że to było nowe przedsięwzięcie, więc pra-
wie wszystko zaczynało się od początku. To
był postęp w stosunku do okresu sprzed
siedmiu lat, kiedy Biznes PlanmBankumiał

charakter futurystycznej prognozy, ponieważ wtedy bank internetowy był
całkowitą nowością.

Tym razem można było się oprzeć o praktyczne doświadczenia, tyle że
dotyczyły innego rynku i odmiennych uwarunkowań startu.W okresie po-
przedzającym wejście na nowe rynki rozmawiałem z wieloma menedżera-
mi, prezesami instytucji finansowych w Czechach i na Słowacji. Wszyscy,
bez wyjątku, byli sceptyczni co do szans powodzenia naszego przedsięwzię-
cia, stawiali podstawowe pytania sugerując odpowiedzi, które dyskwalifiko-
wały projekt zanim wystartował: czy zdajemy sobie sprawę, że na wysoce
konkurencyjnym rynku, podzielonym pomiędzy kilku znanych od lat lide-
rów, już nie mamiejsca dla nowych podmiotów budowanych od podstaw?;
czy wiemy, że wszystkie banki działające tutaj mają dobrze rozwiniętą ban-
kowość internetową, która w 2007 roku nie jest już żadną nowością?

Poza tym, można się było domyśleć niewypowiadanych głośno wątpli-
wości, że polski bank nie ma szans na sukces w konfrontacji z uznanymi eu-
ropejskimi i światowymi markami bankowymi, które w procesie prywaty-
zacji przejęły kontrolę nad największymi lokalnymi bankami, i większość
rynku. Takie nazwy jak Société Genéralé, KBC, Erste Bank, Unicredit, In-
tesa, Citigroup i GEMoney rzeczywiście wiele mówią. Tyle, że te samemar-
ki, obecne w Polsce, nie zniechęciły nas do podjęcia próby zmiany status quo
i co ważniejsze, póki co mBank wyszedł z tych zmagań zwycięsko. Ale to,
co było naszym doświadczeniem, pozostawało poza sferą racjonalnej ana-
lizy sytuacji w Czechach i na Słowacji.

Prezesi Banków Centralnych Czech i Słowacji przyjęli mnie z wyszuka-
ną kurtuazją, gdy przyszło mi prezentować notyfikację Narodowego Ban-
ku Polskiego, która jest konieczna w przypadku podejmowania działalno-
ści na zasadach jednolitego paszportu Unii Europejskiej. To była nowator-
ska droga wejścia na rynek i fakt, że przecierał ją polski bank stanowił pewne
zaskoczenie. Przedstawionymodel biznesowy przyjęto z umiarkowanym za-
interesowaniem, a sam proces notyfikacji i dopuszczenia do systemu clearin-

Wszyscy, bez wyjątku, byli
sceptyczni co do szans powo-
dzenia naszego przedsięwzięcia
w Czechach i na Słowacji.



gowego przebiegł sprawnie, w dużej mierze
dzięki dążeniu do stworzenia ciekawego pre-
cedensu w rozwoju rynku bankowego, któ-
ry w dodatku stanowił przykład dobrosą-
siedzkiej współpracy. Tymczasem plany
mBanku były niezwykle ambitne i zakłada-
ły, że jest on w stanie dokonać w średnim
okresie czasu rynkowego przełomu, podob-
nego do tego, co stało się w Polsce.

W momencie wejścia mBanku, Czechy i Słowacja razem stanowiły ra-
zem rynek 2,5-krotnie mniejszy od polskiego, przy uwzględnieniu liczby
mieszkańców, ale już tylko 52 procent polskiego rynku kredytów dla gospo-
darstw domowych i 80 procent depozytów klientów indywidualnych67. Ry-
nek bankowy Czech był wówczas porównywalny pod wieloma względami
z rozwiniętymi krajami zachodnimi.Wyróżniał się wysokim poziomem re-
lacji aktywów sektora bankowego do wielkości PKB, wysoką stopą oszczę-
dzania oraz wysokim poziomem ubankowienia (procent mieszkańców po-
siadających konto osobiste), który był bliski poziomu nasycenia. Słowacja,
była rynkiem bankowości detalicznej zbliżonym do polskiego jeśli chodzi
o relacje makroekonomiczne, udział depozytów i kredytów gospodarstw do-
mowych w PKB, z tą różnicą, że w 2005 roku poziom ubankowienia był
znacznie wyższy niż w Polsce; 82 procent Słowaków miało konto osobiste
wobec 57 procent w Polsce.

Strategia działaniamBanku za granicąmiała na celu zdobycie ok. 5,5 pro-
cent rynku klientów indywidualnych, tak w Czechach jak i na Słowacji, do
2016 roku. Główną wartość mBanku stanowią klienci: zaspokajanie ich po-
trzeb rozwija relacje i stanowi źródło zysków.Wielkość liczby klientów de-
terminuje wartość depozytów i kredytów. Podobnie jak w Polsce produk-
tami, które w pierwszym okresie miały przyciągnąć klientów do mBanku
w Czechach i na Słowacji były konto osobiste (mKonto) oraz rachunek
oszczędnościowy na żądanie (eMax). Sytuacja w końcu 2007 roku było od-
mienna od tej, kiedy pierwszy bank internetowy startował w Polsce, w listo-
padzie 2000 roku. Internet stał się powszechny, a bankowość elektronicz-
na nie stanowiła już nowości przyciągającej uwagę.W początkowym okre-
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sie to wysokie, bo dwucyfrowe, oprocentowanie i duża różnica w stosunku
do konkurencji zachęcały klientów do założenia konta w mBanku.

Masa krytyczna została osiągnięta błyskawicznie, a później, gdy stopy pro-
centowe spadły, rekomendacje zadowolonych klientów, reputacjamarki i in-
tegracja wielu produktów finansowych w jednym miejscu robiły swoje;
wzrost jeszcze przyspieszył. Doświadczenie mBanku uczy, że w jegomode-
lu biznesowym cena jest decydującym argumentem pierwszego kontaktu
z ofertą i to onama największą siłę przekonywania. Niska baza kosztowa ban-
ku internetowego dajemożliwość oferowania najlepszych cen na rynku, o ile
konkurencja nie promuje swoich produktów poprzez ich subwencjonowa-
nie. Rynek bankowości detalicznej miał wszelkie cechy klasycznego oligo-
polu, który nie zmienił się w wyniku prywatyzacji i wejścia zagranicznych
inwestorów, nie było konkurencji cenowej, banki pobierały opłaty i prowi-
zje od każdej czynności bankowej, nawet od przelewów przychodzących, czy-
li pieniędzy wpływających na konto osobiste.

Według rankingówmiędzynarodowych, poziom prowizji i opłat w Cze-
chach i na Słowacji należał do najwyższych w Europie. Rachunki oszczęd-
nościowe na żądanie, podobnie jak kiedyś w Polsce, były znacznie niżej opro-
centowane od lokat terminowych. Nasza oferta stanowiła odpowiedź na
zastane warunki konkurencji. Bezpłatne konto osobiste i wysokooprocen-
towany rachunek oszczędnościowy na żądanie uderzały w słabości systemo-
we i stanowiły pozytywną różnicę. To właśnie było to, czegomBank potrze-
bował, by sprawić, żeby jego wejście było zauważone. Komunikat do ryn-
ku za pośrednictwemmediów był prosty i trafiający wmiękkie podbrzusze
konkurencji:

„mBank proponuje Klientom unikalne połączenie rachunku bieżą-
cego mKONTO i rachunku oszczędnościowego eMAX. Rewolucją na
rynku czeskim i słowackim jest zaoferowanie bezpłatnego otwarcia
i prowadzenia mKONTA, braku opłat za przelewy internetowe oraz
braku prowizji za wypłatę gotówki w bankomatach zagranicznych.Do
mKONTAwydawana jest bezpłatna karta debetowa Visa Classic. Ra-
chunek oszczędnościowy eMAX jest bardziej elastyczną formą oszczę-
dzania w porównaniu do tradycyjnych lokat terminowych. Dziękinajwyż-
szemu na rynku oprocentowaniu – pozwala na efektywne pomnażanie
środków bez utraty dostępu do pieniędzy. Posiadacz eMAXAmoże wpła-
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cać środki ze zdefiniowanego rachunku bieżącego i wypłacać je w dowol-
nej chwili – także dzięki bezpłatnej karcie do konta. Oprócz oferty depo-
zytowej mBank oferuje także usługi kredytowe – klienci mogą zaciągnąć
kredyt gotówkowy (mPUJCKA) oraz hipoteczny (mHYPOTEKA).

Do końca 2010 roku mBank chce pozyskać w Czechach co najmniej
164 tysiące Klientów. Przewidywany poziom wartości udzielonych kre-
dytów to ok. 840milionów euro, a zgromadzonych depozytów – 219mi-
lionów euro. Do końca 2010 roku na Słowacji mBank chce pozyskać co
najmniej 100 tysięcy Klientów. Przewidywany poziomwartości udzielo-
nych kredytów to ok. 500 milionów euro, a zgromadzonych depozytów
– 91,1 milionów euro. mBank zamierza przekroczyć próg rentowności
na Słowacji i w Czechach do końca 2012 roku. Do tego czasu, suma in-
westycji w obu krajach wyniesie ok. 29 milionów EURO”68.
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69 List do pracowników BRE Banku z okazji uruchomienia oddziałów w Czechach i na Sło-
wacji.

W liście do pracowników z okazji podjęcia
działalności zagranicznej mogłem napisać
z dumą:

„mBank, teraz już nie tylko w Polsce, ale
i w Czechach i na Słowacji, tworzą ludzie,
którzy śmiało i odważnie realizują swoje po-

mysły, konsekwentnie dążą do wyznaczonych celów, kierują się wartościa-
mi DROGI.W ten sposób tworzą unikalną kulturę korporacyjną. Tylko dzię-
ki wytrwałości, zaangażowaniu i entuzjazmowi, z jakim podjęliśmy nowe
wyzwanie możliwe było zrealizowanie tego przedsięwzięcia w tak szybkim
tempie. Do tej pory ani BRE Bank, ani tym bardziej młodymBank nie miał
doświadczeń w realizacji takich projektów. To było ogromne wyzwanie pod
każdymwzględem; koncepcyjnym, technologicznym, operacyjnym, proce-
sowym, logistycznym i zarządczym. DlamBanku to drugie życie. Model biz-
nesowy i oferta produktów mBanku ma szanse być przełomem na rynku
w Czechach i na Słowacji, dzięki tym samym cechom, które wzbudziły tak
duże zainteresowanie w Polsce i zbudowały trwałą przewagę konkurencyj-
ną, która pozwoliła w krótkim czasie awansować mBankowi do grona naj-
większych banków detalicznych Polsce”69.

Rzeczywistość przerosła plany
i najśmielsze oczekiwania.
mBank rósł w Czechach szyb-
ciej niż kiedykolwiek w Polsce.



W ciągu następnych miesięcy rzeczywistość przerosła plany i najśmiel-
sze oczekiwania. mBank rósł w Czechach szybciej niż kiedykolwiek w Pol-
sce, co było dla wszystkich ogromnym zaskoczeniem. Raczej stawialiśmy na
Słowację, która na bazie wstępnych analiz rokowała lepiej, bo rynek wyda-
wał się być bardziej otwarty na innowacje.W pierwszym roku działalności,
liczba klientów na koniec 2008 roku osiągnęła w Czechach poziom 185 ty-
sięcy, a na Słowacji 58,6 tysięcy, co w relacji do rynku polskiego odpowia-
da 703 tysiącom oraz 410 tysiącom klientów70. W rekordowym, 2008 roku,
mBank pozyskał w Polsce 406 tysięcy klientów.

Nowy bank został doceniony przez ekspertów i samych klientów, którzy
przyznali mu za mKonto w 2008 roku najwyższe wyróżnienie Zlata Koru-
na wCzeskiej Republice i ZlataMinca na Słowacji.We wszystkich kolejnych
latach mBank był w sposób oczywisty uznawany za najbardziej dynamicz-
nie rozwijający się bank w tych krajach.W roku 2010 „Global Finance” uznał
mBank za najlepszy bank internetowy w Czeskiej Republice, a Zlata Koru-
na klientów przypadła mu tym razem za mBiznes Konto.

Pa n e u r o p e j s k i s e n

311

70 Liczba mieszkańców w Polsce jest odpowiednio 3,8 oraz 7 razy większa niż Czechach i na
Słowacji, więc osiągnięcie odpowiedniego wzrostu liczby klientów w Polsce wymaga pozy-
skania 3,8 x 185 =6 95 tysięcy i 7 x 58,6 = 417 tysięcy.



Wartość depozytów po pierwszym roku działalności, na koniec 2008 ro-
ku, osiągnęła poziom 610milionów euro w Czechach i 185,6 milionów eu-
ro na Słowacji. I to wszystko w okresie gwałtownego spadku zaufania do ban-
ków, kryzysu płynności instytucji finansowych i wojny depozytowej na ryn-
ku. Kryzys finansowy zmienił warunki działania i strategie wszystkich
banków. Ograniczenia kapitałowe BRE Banku w okresie kryzysu finanso-
wego 2008–2010, a może brak determinacji i odwagi, spowodowały, że
mBank w Czechach i na Słowacji w zasadzie zaprzestał udzielać kredytów,
mimo że miał strukturalną nadpłynność. Zatrzymał rozwój modelu bizne-
sowego na ofercie wstępnej. Pomimo tego klienci preferowali go i notował
największe wzrosty na rynku.W połowie 2010 roku liczba klientów osiągnę-
ła blisko 450 tysięcy i była większa niż plan na 2012 rok, a wartość zgroma-
dzonych depozytów po pierwszym kwartale 2010 wynosiła 1170 milionów
euro i zbliżyła się do poziomu planowanego na rok 2015.

Niestety z przyczyn, o których wspomniano wyżej wartość portfela kre-
dytowego osiągnęła zaledwie 271 miliona na koniec pierwszego kwartału
2010 roku pozostawiając nadpłynność rzędu 898 milionów euro. Gdyby
mBank udzielił kredytów do wysokości stabilnego finansowania, oparte-
go na depozytach pozyskanych w Republice Czeskiej i na Słowacji, to praw-
dopodobnie osiągnąłby punkt przełamania i realizował pierwsze zyski na
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obu rynkach już w 2010 roku, znacznie
wcześniej niż planowano. Rynek kredytów
dla klientów indywidualnych był w tym
okresie trudny, ale głównie ze względu na
barierę kapitału i finansowania poprzez de-
pozyty. Przynajmniej ta ostatnia nie była
ograniczeniem dla mBanku. Z tego widać
wyraźnie, że model dyskontu finansowego
rozpoczął działalność w doskonałym stylu
i w okresie dwóch i pół roku zrealizował za-
łożenia planu pięcioletniego w odniesieniu do krytycznych dla biznesu ban-
kowego elementów: akwizycji klientów i depozytów, które stały się niezwy-
kle pożądane w dobie kryzysu płynności na rynku finansowym na całym
świecie.

Rozwój modelu biznesowego i działalności operacyjnej mBanku w Re-
publice Czeskiej i na Słowacji został zamrożony na wstępnym etapie. Mo-
del biznesowy, pod względem zakresu oferty produktów i usług, znacznie
odbiega od pierwowzoru, który stał się przełomową innowacją na rynku pol-
skim, gdzie w długim okresie potrafił zmienić warunki konkurencji rynko-
wej i zdobyć blisko 10-procentowy udział pod względem liczby klientów
i kont osobistych. Tajemnicą sukcesu była zdolność do wprowadzania no-
wych innowacyjnych rozwiązań, które razem stworzyły coś więcej niż uni-
wersalny bank detaliczny o charakterze dyskontu finansowego. Brakmodu-
łu inwestycyjnego – supermarketu funduszy inwestycyjnych oraz usługi ma-
klerskiej, które w Polsce były w okresie dojrzałości mBanku napędemwzrostu
i kreowały wzrost lojalności – to rezygnacja z ważnego wyróżnika strategicz-
nej przewagi konkurencyjnej.

Brakuje również modułu ubezpieczeniowego, który tworzy nową jakość
w bancassurance dostarczając wygodnie podstawowe produkty ubezpiecze-
niowe po niezwykle atrakcyjnych cenach. Konkurencyjność modelu bizne-
sowegomBanku to nie tylko brak opłat i prowizji, ze względu na niskokosz-
towymodel operacyjny, ale również, a może przede wszystkim szeroka ofer-
ta innowacyjnych produktów finansowych, których klienci rzeczywiście
potrzebują. Zatrzymanie rozwoju modelu biznesowego jest zaniechaniem,
które znajdzie z pewnością swoje odzwierciedlenie w zahamowaniu wzro-
stu liczby klientów i sprzedaży wiązanej depozytów i kredytów, nie mówiąc

Tajemnicą sukcesu była zdol-
ność do wprowadzania nowych
innowacyjnych rozwiązań, któ-
re razem stworzyły coś więcej
niż uniwersalny bank detalicz-
ny o charakterze dyskontu
finansowego.



o produktach niebankowych, których w ofercie mBanku w Republice Cze-
skiej i na Słowacji po prostu nie ma.

Niezależnie od wolnego tempa rozwojumodelu biznesowego i operacyj-
negomBank odniósł w Republice Czeskiej i na Słowacji spektakularny suk-
ces, w aspekcie wymiernych wskaźników. To stanowi dowód, że ten model
biznesowy ma niezwykłą siłę konkurencyjną i potrafi szybko zdobyć masę
krytyczną na każdym rynku, a nawet zagrozić największym i najlepszym ban-
kom tradycyjnym, które nie są w stanie znaleźć skutecznej metody przeciw-
działania.
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